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Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2019 o prihodnosti pogodbe o 
jedrskem orožju srednjega dosega in vplivu na EU1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2020 s priporočili Komisiji o okviru 
za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije2,

– ob upoštevanju svojega priporočila z dne 21. oktobra 2020 Svetu in podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi 
s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (v 
nadaljnjem besedilu: pogodba NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi 
jedrskega razoroževanja3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. januarja 2021 o izvajanju skupne varnostne in 
obrambne politike – letno poročilo za leto 20204,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2018 o avtonomnih orožnih 
sistemih5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2013 o priporočilih konference za 
pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja glede vzpostavitve območja brez orožja 
za množično uničevanje na Bližnjem vzhodu6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. oktobra 2016 o jedrski varnosti in neširjenju 

1 UL C 449, 23.12.2020, str. 149.
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4 UL C 456, 10.11.2021, str. 78.
5 UL C 433, 23.12.2019, str. 86.
6 UL C 440, 30.12.2015, str. 97.



jedrskega orožja1,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 
2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, 
tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo2 (v nadaljnjem besedilu: uredba o blagu z 
dvojno rabo),

– ob upoštevanju letnih poročil o napredku pri izvajanju strategije Evropske unije proti 
širjenju orožja za množično uničevanje (zlasti tistih iz let 20193 in 20204 ),

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/212/SZVP z dne 29. marca 2010 o stališču Evropske 
unije na pregledni konferenci pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja za leto 
20105 ,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2020/1656 z dne 6. novembra 2020 o podpori 
Unije za dejavnosti Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) na področju 
jedrske varnosti in v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično 
uničevanje6,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2020/901 z dne 29. junija 2020 o podpori Unije 
dejavnostim Pripravljalne komisije Organizacije pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih 
poskusov (CTBTO) za okrepitev njenih zmogljivosti opazovanja in preverjanja ter v 
okviru izvajanja strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje7,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2019/938 z dne 6. junija 2019 o podpori procesu 
krepitve zaupanja kot podlagi za vzpostavitev območja brez jedrskega orožja in vsega 
drugega orožja za množično uničevanje na Bližnjem vzhodu8,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2018/1542 z dne 15. oktobra 2018 o omejevalnih 
ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja9 in izvedbene Uredbe Sveta (EU) 
2020/1480 z dne 14. oktobra 2020 o izvajanju Uredbe (EU) 2018/1542 o omejevalnih 
ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja10,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2020/906 z dne 29. junija 2020 o spremembi 
Sklepa (SZVP) 2019/615 o podpori Unije dejavnostim, ki potekajo pred pregledno 
konferenco pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 202011,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2019/97 z dne 21. januarja 2019 v podporo 
Konvenciji o biološkem in toksičnem orožju v okviru strategije EU proti širjenju orožja 
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za množično uničevanje1 ,

– ob upoštevanju izjave Severnoatlantskega sveta ob začetku veljavnosti Pogodbe o 
prepovedi jedrskega orožja z dne 15. decembra 2020,

– ob upoštevanju izjave Severnoatlantskega sveta z dne 3. februarja 2021 o podaljšanju 
pogodbe Novi START,

– ob upoštevanju 16. letne konference zveze NATO z dne 10. novembra 2020 o orožju za 
množično uničevanje, nadzoru nad oborožitvijo, razorožitvi in neširjenju orožja,

– ob upoštevanju izjave Severnoatlantskega sveta z dne 18. junija 2021 o Pogodbi o 
odprtih zračnih prostorih,

– ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja zveze NATO z dne 2. avgusta 2019 o 
propadu pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega,

– ob upoštevanju govora generalnega sekretarja zveze NATO z dne 10. novembra 2020 
na 16. letni konferenci zveze NATO o orožju za množično uničevanje, nadzoru nad 
oborožitvijo, razorožitvi in neširjenju orožja,

– ob upoštevanju agende Organizacije združenih narodov (OZN) iz leta 2018 za 
razorožitev z naslovom Varovanje naše skupne prihodnosti,

– ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja OZN Antónia Guterresa z dne 24. oktobra 
2020 o začetku veljavnosti Pogodbe o prepovedi jedrskega orožja,

– ob upoštevanju ciljev OZN glede trajnostnega razvoja, zlasti cilja št. 16 glede 
spodbujanja miroljubnih in vključujočih družb za trajnostni razvoj,

– ob upoštevanju sklepa Konference držav pogodbenic Konvencije o kemičnem orožju z 
dne 21. aprila 2021 o Sirski arabski republiki, ki ima kemično orožje in ga uporablja,

– ob upoštevanju skupnega celovitega načrta ukrepanja (JCPOA - jedrski dogovor z 
Iranom) iz leta 2015,

– ob upoštevanju izjave skupine E32 z dne 19. avgusta 2021 o načrtu JCPOA,

– ob upoštevanju 64. generalne konference IAEA, ki je potekala od 21. do 25. septembra 
2020 na Dunaju,

– ob upoštevanju govora predsednika Francoske republike z dne 7. februarja 2020 o 
francoski strategiji za obrambo in odvračanje,

– ob upoštevanju skupne izjave predsednikov Združenih držav Amerike in Rusije z dne 
16. junija 2021 o strateški stabilnosti,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

1  UL L 19, 22.1.2019, str. 11.
2 Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo.



– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0324/2021),

A. ker orožje za množično uničevanje, zlasti jedrsko orožje, resno ogroža dolgoročno 
varnost ljudi; ker je trdna in celovita struktura za nadzor nad oborožitvijo, neširjenje 
orožja in razorožitev, ki temelji na zavezujočih pogodbah in trdnem mehanizmu za 
krepitev zaupanja in ji daje še večjo moč zanesljiv in pregleden postopek za preverjanje, 
ključna za vzpostavljanje in ohranjanje miru, stabilnosti, predvidljivosti, varnosti, 
trajnostnega razvoja ter gospodarskega in družbenega napredka, umirjanje napetosti 
med državami in zmanjševanje možnosti oboroženega konflikta z nepredvidljivimi in 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, okolje, družbo in gospodarstvo;

B. ker so bile zaradi sedanjih geopolitičnih napetosti na evropski in svetovni ravni nedavno 
oslabljene ali razveljavljene ključne pogodbe o nadzoru nad oborožitvijo, ki so začele 
veljati ob koncu hladne vojne; ker se napetosti in premajhno zaupanje med 
pogodbenicami pogodbe NPT v zadnjih letih stopnjujejo, kar še zaostrujejo vse slabši 
dvostranski odnosi med ZDA in Rusijo ter nadaljnji koraki, ki jih je Rusija prehodila, da 
bi ponovno ocenila jedrske vidike svoje vojaške doktrine; ker nastaja mednarodno 
ozračje, v katerem vse bolj prevladuje boj za moč; ker je EU v tem novem okolju, kjer 
evropska in svetovna varnostna struktura nimata potrebne stabilnosti in predvidljivosti, 
začela razmišljati o tem, kako povečati svojo strateško avtonomnost; ker so za njeno 
varnost v svetu medsebojne odvisnosti potrebna nova prizadevanja za nadzor nad 
orožjem in razoroževanje; ker so se ZDA in Ruska federacija 16. junija 2021 zavezale, 
da bodo vodile celovit dialog o strateški stabilnosti;

C. ker želi EU postati globalni akter za mir in podpira mednarodni red, ki temelji na 
pravilih; ker projekt EU že od začetka, zlasti z ustanovitvijo Evropske skupnosti za 
atomsko energijo (EURATOM), temelji na nadzoru nad orožjem in neširjenju jedrskega 
orožja, ker EU s strategijo proti širjenju orožja za množično uničevanje prispeva k 
prenehanju in preprečevanju uporabe in širjenja tovrstnega orožja; ker bi morala biti 
strategija osredotočena tudi na nove grožnje, kot so avtonomni orožni sistemi in druge 
nove prelomne tehnologije;

D. ker se je pogodba NPT, katere trije stebri se medsebojno utrjujejo, v več kot petdesetih 
letih obstoja izkazala za in ostaja temelj svetovne strukture nadzora nad jedrskim 
orožjem in učinkovito orodje za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, saj 
zagotavlja, da velika večina držav podpisnic izpolnjuje svoje obveznosti glede 
neširjenja orožja z izvajanjem strogih nadzornih ukrepov in spoštovanjem pravil, ki 
prepovedujejo nabavo jedrskega orožja; ker pričakujemo, da bo člen 6 pogodbe NPT 
izpolnjen; ker je bila 10. pregledna konferenca NPT zaradi pandemije covida-19 
odložena;

E. ker ni mednarodnega mehanizma, ki bi urejal izvoz visoko obogatenega uranovega 
goriva za jedrske podmornice;

F. ker ima Mednarodna agencija za atomsko energijo pomembno vlogo pri izvajanju 
pogodbe NPT; ker se z dodatnim protokolom močno krepi njena zmožnost, da preverja 
tajne jedrske objekte;

G. ker se v zadnjih letih stopnjujejo napetosti in nezaupanje med pogodbenicami pogodbe 
NPT;



H. ker je 22. januarja 2021 začela veljati Pogodba o prepovedi jedrskega orožja, ki je 
rezultat gibanja, v katerem se je povezalo več držav in regij, ki so želele opozoriti na 
katastrofalne humanitarne posledice uporabe jedrskega orožja; ker so njene 
pogodbenice tudi tri države članice EU; ker je šest držav članic EU sodelovalo v 
pogajanjih o tej pogodbi v Generalni skupščini OZN in jih je pet glasovalo za sprejetje 
nove pogodbe: ker nobena država članica zveze NATO in nobena država, ki ima 
jedrsko orožje, ni pogodbenica te pogodbe; ker Svet ni sprejel stališča o tej pogodbi; ker 
sta zaželena vključenost in dejavno sodelovanje vseh držav pogodbenic pogodbe NPT 
in vseh jedrskih držav, saj drugače ne bo mogoče doseči večjih rezultatov v svetovnih 
prizadevanjih za razorožitev;

I. ker je skupni celoviti načrt ukrepanja dosežek večstranske diplomacije, ki jo je vodila 
EU; ker so pogodbenice tega načrta za leto 2015 – EU, Kitajska, Rusija, Iran in 
Združene države Amerike – začele posredna pogajanja, da bi Iran in ZDA ponovno 
začeli izvajati ta načrt; ker so ZDA leta 2018 ponovno uvedle sankcije, Iran pa je 
odpravil omejitve za proizvodnjo obogatenega urana; ker je Iran prenehal uporabljati 
dodatni protokol in izvajati spremenjeni kodeks 3.1 dopolnilnih dogovorov k iranskemu 
sporazumu o nadzornih ukrepih, obenem pa je okrepil svoje programe za bogatenje 
urana na raven, primerno za orožje; ker to ogroža mednarodni mir in varnost ter 
svetovna prizadevanja za razoroževanje in neširjenje orožja; ker morata vlada in novi 
predsednik Irana še vedno dokazati, da nameravata ravnati v skladu s skupnim celovitim 
načrtom ukrepanja ter si prizadevati za konstruktivno in mirno sodelovanje z EU;

J. ker Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT) še niso ratificirale vse 
države; ker mora to pogodbo, da bi lahko začela veljati, še vedno ratificirati osem držav, 
vključno z ZDA in Kitajsko; ker EU dosledno promovira prispevek te pogodbe k miru, 
varnosti, razorožitvi in neširjenju orožja;

K. ker Konferenca o razorožitvi po 25 letih zastoja še vedno ni uradno začela pogajanj o 
predlagani pogodbi o prepovedi proizvodnje cepljivih snovi, s katero bi prepovedali 
proizvodnjo cepljivih snovi za jedrsko orožje ali druge eksplozivne jedrske naprave;

L. ker po ukinitvi pogodbe o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega (INF), ki je sledila 
umiku ZDA avgusta 2019, nespoštovanju obveznosti na podlagi te pogodbe s strani 
Rusije, ki je uporabila sistem izstrelkov SSC-8 z jedrsko zmogljivostjo, ZDA in Rusiji 
ni več prepovedano, da bi izdelovale in uporabljale to kategorijo orožja ter sodelovale v 
novi oboroževalni tekmi, zlasti v Evropi in Aziji; ker je agresivno vedenje Rusije v 
njenem sosedstvu povečalo grožnjo vojaškega spopada; ker je Rusija nedavno 
premestila več sistemov balističnih izstrelkov z jedrsko zmogljivostjo, za katere se 
domneva, da imajo domet, ki lahko preseže 500 km, bliže svoji meji z EU;

M. ker so se ZDA in Rusija strinjale podaljšati novo pogodbo o omejevanju strateškega 
orožja (START) za nadaljnjih pet let;

N. ker so prostovoljni enostranski ukrepi – predsedniške jedrske pobude – privedli do 
občutnega zmanjšanja razmeščenih arzenalov ZDA in Rusije;

O. ker kopenski balistični in manevrirni izstrelki, ki imajo doseg med 500 in 5500 km, 
veljajo za posebej nevarne zaradi kratkega časa letenja, smrtnosti in manevrske 
sposobnosti, težav pri prestrezanju in sposobnosti prenašanja jedrskih bojnih glav; ker 
se je v zadnjih letih pojavila nova generacija manevrirnih in taktičnih izstrelkov;



P. ker je Kitajska v zadnjih letih močno pospešila razvoj svoje konvencionalne in jedrske 
zmogljivosti ter zmogljivosti v zvezi z izstrelki; ker je Kitajska pokazala pomanjkanje 
preglednosti in nepripravljenost, da bi sodelovala v pogovorih o morebitnem 
sodelovanju v večstranskih instrumentih za nadzor nad jedrskim orožjem, kar ji je 
omogočilo, da je neovirano skladiščila tehnološko napredne balistične izstrelke 
srednjega dosega, kot je Dong-Feng 26s; ker bi se EU morala uskladiti s podobno 
mislečimi partnerji glede tega, kako se vključiti v intenzivno diplomacijo s Kitajsko, da 
bi razvila strukturo za funkcionalni nadzor orožja, razoroževanje in neširjenje orožja ter 
zaščitila varnostne interese EU; 

Q. ker se Francija in Združeno kraljestvo strinjata, kot edini evropski državi z jedrskim 
orožjem, da je minimalno in verodostojno jedrsko odvračanje bistvenega pomena za 
skupno varnost Evrope in Nata; ker je od izstopa Združenega kraljestva iz EU Francija 
edina država članica EU z jedrskim orožjem in še naprej modernizira svoje zaloge 
jedrskega orožja; ker je francoski predsednik Emmanuel Macron leta 2020 predlagal, da 
bo začel „strateški dialog“ z evropskimi partnerji, ki so pripravljeni sodelovati, o 
morebitni vlogi francoskega odvračanja groženj z jedrskim orožjem v „naši kolektivni 
varnosti“; ker je Združeno kraljestvo napovedalo, da bo povečalo zgornjo mejo za 
skupne zaloge jedrskega orožje za več kot 40 %, na 260 operativno razpoložljivih 
bojnih glav, in da bo zmanjšalo transparentnost svojega jedrskega položaja, saj ne bo 
več prijavljalo količine zalog;

R. ker Izrael še ni pristopil k pogodbi NPT;

S. ker so številne druge države pridobile znanstvene, tehnološke in industrijske 
zmogljivosti, ki so potrebne za proizvodnjo balističnih in manevrirnih izstrelkov; ker sta 
Indija in Pakistan izjavili, da posedujeta jedrsko orožje; ker obe državi še nista pristopili 
k pogodbi NPT;

T. ker je tveganje, da bodo teroristične organizacije zajele zalogo jedrskega orožja, 
zaskrbljujoče; ker skrivno širjenje med nepoštenimi režimi še vedno predstavlja 
tveganje, kot dokazuje mreža Abdula Kadirja Khana;

U. ker Haaški kodeks ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov kljub svoji pravno 
nezavezujoči naravi prispeva k neširjenju izstrelkov;

V. ker je bil namen Pogodbe o odprtih zračnih prostorih, ki velja od leta 2002, vzpostaviti 
zaupanje in vzajemno razumevanje med Rusijo ter ZDA in njenimi evropskimi 
zavezniki; ker Rusija že več let ne izpolnjuje svojih obveznosti iz Pogodbe o odprtih 
zračnih prostorih; ker so ZDA in Rusija od pogodbe zaporedoma odstopile;

W. ker je Konvencija o kemičnem orožju prvi večstranski sporazum o razorožitvi na svetu, 
ki zagotavlja preverljivo odpravo celotne kategorije orožja za množično uničevanje; ker 
sta sirska vlada in Rusija v zadnjem desetletju večkrat kršili pravno normo proti uporabi 
kemičnega orožja; ker se mora Konvencija o kemičnem orožju prilagoditi novim 
procesom industrijske proizvodnje, inovativni kemični industriji in pojavljanju novih 
akterjev;

X. ker je EU v celoti sodelovala pri mednarodnih prizadevanjih za izboljšanje biološke 
varnosti in biotske raznovrstnosti z izvajanjem Konvencije o prepovedi biološkega 
orožja; ker 13 držav še ni pristopilo h konvenciji; ker je bila ta sklenjena brez 



mehanizmov preverjanja na kraju samem, kar bi zagotovilo skladnost; ker so se 
pogajanja o protokolu preverjanja prekinila pred 20 leti; 

Y. ker programi balističnih izstrelkov, jedrski programi in programi orožja za množično 
uničevanje ter programi Demokratične ljudske republike Koreje, kakor tudi širjenje in 
izvoz tega orožja, resno ogrožajo mednarodni mir in varnost ter svetovna prizadevanja 
za razorožitev in neširjenje orožja; ker vodstvo Demokratične ljudske republike Koreje 
pogosto poskuša uporabiti svoj program jedrskega orožja za izsiljevanje političnih in 
gospodarskih koncesij pri mednarodni skupnosti, medtem ko še naprej razvija svojo 
tehnologijo izstrelkov malega in srednjega dosega skupaj s svojim jedrskim znanjem in 
izkušnjami;

Z. ker je pojav humanitarnega razoroževanja pozitivno vplival na tradicionalne prakse 
razoroževanja, ki so bile podedovane po hladni vojni;

AA. ker je število žensk, ki sodelujejo pri prizadevanjih za odpravo orožja za množično 
uničevanje, še vedno zaskrbljujoče nizko, tudi na področju diplomacije o neširjenju 
orožja in razoroževanju;

AB. ker bi lahko tveganja, povezana s podnebjem, negativno vplivala na strateško varnostno 
okolje EU; ker lahko prizadevanja za razoroževanje in neširjenje orožja za množično 
uničevanje močno prispevajo k trajnostnemu razvoju, svetovni varnosti, predvidljivosti, 
dolgoročni stabilnosti ter zaščiti virov za preživljanje, okolja in planeta;

AC. ker je pandemija covida-19 pokazala, da je treba povečati pripravljenost in osveščenost 
EU na področju kemične, biološke, radiološke in jedrske obrambe, okrepiti sodelovanje 
in naložbe med civilnim in vojaškim sektorjem na teh področjih, pripraviti preventivni 
odziv in okrevanje v okviru obstoječega mehanizma EU na področju civilne zaščite, 
pripraviti nabor strokovnega znanja EU na teh področjih ter okrepiti povezavo med 
zdravjem in varnostjo;

1. ponovno izraža polno zavezanost ohranjanju učinkovitih mednarodnih režimov za 
nadzor nad oborožitvijo, razorožitev in neširjenje orožja kot temelju za svetovno in 
evropsko varnost; želi spomniti na svojo zavezanost izvajanju politik, namenjenih 
napredku pri zmanjšanju in uničenju vseh zalog jedrskega orožja ter vzpostavitvi 
pogojev za uresničitev sveta brez jedrskega orožja in orožja KBRJ; ; poziva k 
prenovljeni večstranski ureditvi nadzora nad oborožitvijo in razorožitvijo, ki bo 
vključevala vse akterje;

2. je močno zaskrbljen zaradi vse slabšega stanja svetovne strukture za neširjenje orožja, 
razorožitev in nadzor nad oborožitvijo, ki je še slabše zaradi hitrega razvoja novih 
potencialno destabilizirajočih sistemov, kot so oboroževalni sistemi, ki jih omogoča 
umetna inteligenca, ter tehnologije hiperzvočnih izstrelkov in tehnologije v zvezi z 
droni; poudarja, da je treba obravnavati zlasti vprašanje tehnologije hiperzvočnih 
izstrelkov, ki povečuje tveganje uporabe jedrskega orožja v odziv na napad; se boji, da 
bi odstop od pomembnejših pogodb o nadzoru nad oborožitvijo ali njihovo 
nepodaljšanje resno škodovalo mednarodnim režimom nadzora nad orožjem, ki 
zagotavljajo določeno stabilnost, ter ogrozilo odnose med državami, ki imajo jedrsko 
orožje; poudarja, da je treba nemudoma znova vzpostaviti čezmejno zaupanje; je 
zaskrbljen zaradi vsakršne uporabe orožja za množično uničevanje kot sredstva za 
reševanje geopolitičnih sporov in mu odločno nasprotuje;



3. je zaskrbljen zaradi odločitve o ponovni oceni, ki jo je sprejelo več držav v zvezi z 
jedrskim vidikom njihovih vojaških doktrin; poziva vse države z jedrskim orožjem, naj 
izpolnijo svoje obveznosti in razmislijo o zmanjšanju vloge in poudarjenosti jedrskega 
orožja v svojih vojaških in varnostnih konceptih, doktrinah in politikah; pozdravlja 
namero ZDA, da v okviru tekočega pregleda stanja jedrske oborožitve oceni možne 
načine za zmanjšanje pomembnosti jedrskega orožja v njeni nacionalni varnostni 
strategiji;

4. ponovno poudarja, da v celoti podpira pogodbo NPT in njene tri stebre, ki se 
medsebojno dopolnjujejo, kot enega najbolj splošno sprejetih pravno zavezujočih 
instrumentov in temelj režima neširjenja jedrskega orožja; opozarja, da je ta pogodba 
prispevala k spoštovanju širokega nabora standardov v zvezi z razorožitvijo in 
miroljubno uporabo jedrske energije, hkrati pa je uveljavila standard neširjenja 
jedrskega orožja; pričakuje, da bodo države z jedrskim orožjem sprejele ukrepe v dobri 
veri, da bi izpolnile svoje obveznosti iz pogodbe in izkazale resnično zavezanost jedrski 
razorožitvi, in sicer s sprejetjem konkretnih ukrepov iz končne pogodbe NPT iz leta 
2010 ter z okrepitvijo standarda neširjenja jedrskega orožja in razširitvijo zmogljivosti 
IAEA za varovanje; opozarja, da prihodnost pogodbe NPT ne bi smela biti 
samoumevna, in poziva države pogodbenice, naj po svojih najboljših močeh prispevajo 
k uspešnemu in ambicioznemu izidu prihajajoče 10. pregledne konference v vseh njenih 
stebrih – razorožitev, neširjenje orožja ter miroljubna raba jedrske energije –, tako da se 
dogovorijo o vsebinski končni izjavi, ki bi prispevala k nadaljnji krepitvi pogodbe NPT 
in pripomogla k ohranjanju strateške stabilnosti in zaustavitvi nove oborožitvene tekme; 
poziva vse države, naj podpišejo pogodbo NPT, k njej pristopijo in ji ostanejo zavezane; 
poziva, naj se na 10. pregledni konferenci NPT razpravlja o vrzeli v pogodbi o 
neširjenju jedrskega orožja pri izvozu jedrskih pogonskih reaktorjev za vojaške namene; 
poziva države članice EU, naj na pregledno konferenco pošljejo svoje najvišje politike; 
poziva vse države pogodbenice NPT, da zato v okviru te pogodbe sodelujejo 
konstruktivno in se dogovorijo o realističnih, učinkovitih, konkretnih, vzajemnih in 
preverljivih ukrepih, ki so potrebni za uresničitev skupnega cilja jedrske razorožitve;

5. vztraja, da je treba zagotoviti, da bo imela EU odločno in konstruktivno vlogo pri 
razvoju in okrepitvi svetovnih prizadevanj za neširjenje orožja, ki temeljijo na pravilih, 
ter strukture za nadzor nad oborožitvijo in razorožitev z dolgoročnim ciljem odprave 
vsega orožja KBRJ, in sicer z uporabo vseh razpoložljivih instrumentov v celoti; 
pozdravlja delo posebnega odposlanca EU za razorožitev in neširjenje orožja v zvezi s 
tem vprašanjem; poziva Svet, naj zagovarja enotno stališče EU v mednarodnih forumih 
za razorožitev, neširjenje orožja in nadzor nad oborožitvijo ter naj spodbuja ukrepe za 
izgradnjo zaupanja med vsemi stranmi pogodbe NPT, da bi ublažili napetosti in 
zmanjšali nezaupanje; poudarja, da je treba izkoristiti delo, opravljeno v okviru procesa 
strateškega kompasa, da bi vprašanja širjenja orožja za množično uničevanje v celoti 
vključili v skupno razumevanje groženj in dosegli skupno strateško kulturo v zvezi s 
tem vprašanjem; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), naj začne 
proces razmisleka o posledicah brexita za njeno politiko razorožitve in neširjenja orožja;

6. pozdravlja znatni stalni finančni prispevek EU med drugim Uradu Združenih narodov 
za razorožitev, agenciji IAEA, Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) in 
mehanizmu generalnega sekretarja OZN za preiskovanje domnevne uporabe kemičnega 
in biološkega orožja;

7. poudarja ključen pomen usposabljanja in ozaveščanja; zato poziva k okrepitvi 



razpoložljivega strokovnega znanja na področju neširjenja orožja in nadzora nad 
oborožitvijo, tudi na področju kvantnega računalništva, v EU ter izboljšanju 
usposabljanja osebja EU in držav članic; poudarja, da je treba okrepiti vezi med 
zasebnim in javnim sektorjem, akademskim svetom, možganskimi trusti in 
organizacijami civilne družbe; pozdravlja stalno finančno podporo Evropski mreži za 
jedrsko izobraževanje, konzorciju EU za neširjenje orožja in razorožitev ter 
Evropskemu centru za usposabljanje na področju jedrske varnosti; poudarja potencial za 
sodelovanje pri projektih usposabljanja in izobraževanja z Evropsko akademijo za 
varnost in obrambo; poziva k nadaljnjim naložbam v izobraževanje o razorožitvi in 
lažje udejstvovanje mladih;

8. poudarja razširjeni mandat za poročanje o preglednosti, usklajevanje in izvrševanje ter 
razširjeno področje uporabe obveznosti iz uredbe o blagu z dvojno rabo;

9. poziva delegacije EU, naj vprašanja svetovne in regionalne razorožitve, neširjenja 
orožja in nadzora nad oborožitvijo uvrstijo visoko na dnevni red političnega dialoga z 
državami nečlanicami EU, da bi zagotovile, da bo EU pomagala pri prizadevanjih za 
splošno uporabo veljavnih pogodb in instrumentov za razorožitev, nadzor nad 
oborožitvijo in neširjenje orožja; poziva ESZD, naj si obsežno prizadeva za okrepitev 
usposabljanja in gradnjo zmogljivosti naših najbližjih partnerjev, zlasti držav sosedstva 
in širitve, na področjih razorožitve, neširjenja orožja in nadzora nad oborožitvijo v zvezi 
z orožjem za množično uničevanje; pozdravlja prispevek EU k zmanjševanju tveganj 
KBRJ po vsem svetu z zagotavljanjem pomoči partnerskim državam in pozdravlja 
pobudo EU za centre odličnosti za zmanjševanje tveganj KBRJ, ki se financira iz 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje;

10. poziva EU, naj okrepi svojo vodilno vlogo na področju pomoči žrtvam in sanacije 
okolja zaradi posledic jedrskih poskusov na prizadetih območjih; poziva 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, naj predlaga ukrepe, ki jih lahko EU in njene države članice izvedejo za 
okrepitev vloge EU na tem področju;

11. pozdravlja podporo Nata in spodbujanje dialoga med zaveznicami in partnerji, da bi jim 
omogočili izvajanje njihovih obveznosti glede neširjenja orožja; poudarja, da morajo 
zaveznice Nata še naprej ostati zavezane ustvarjanju pogojev za nadaljnje zmanjšanje 
količine in dolgoročno odpravo jedrskega orožja ter svetu brez jedrskega orožja na 
podlagi vzajemnosti ter pravno zavezujočih in preverljivih pogodb; poudarja, da morajo 
vse države vzpostaviti konstruktiven in zaupanja vreden dialog o tej zadevi v ustreznih 
mednarodnih in dvostranskih forumih;

12. poudarja, da v celoti podpira delo Urada OZN za razorožitev, ambiciozno agendo 
generalnega sekretarja OZN za razorožitev ter večstranske procese posvetovanja in 
pogajanja, ki potekajo pod okriljem OZN; poudarja, da je treba v razprave o razorožitvi 
in neširjenju orožja vključiti vse deležnike, civilno družbo in akademske kroge, 
pomembna pa je tudi vsebinska in raznolika udeležba državljanov;

13. podpira ukrepe za izgradnjo zaupanja, ki jih je Organizacija za varnost in sodelovanje v 
Evropi sprejela kot pomembne prispevke k omejevanju nesporazumov ali napačnih 
izračunov ter zagotavljanju večje odprtosti in preglednosti; spodbuja vse države z 
jedrskim orožjem, naj sprejmejo potrebne ukrepe za povečanje preglednosti svojih zalog 
jedrskega orožja;



14. pozdravlja zavezo EU o pomoči pri vzpostavitvi območja brez orožja za množično 
uničevanje na Bližnjem vzhodu v skladu z resolucijo o Bližnjem vzhodu s konference 
pogodbenic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja iz leta 1995 o pregledu in 
podaljšanju ter dejstvo, da EU spodbuja ukrepe za izgradnjo zaupanja v podporo temu 
procesu na celovit, preverljiv in nepreklicen način;

15. je zaskrbljen zaradi nenehnih jedrskih in balističnih dejavnosti Demokratične ljudske 
republike Koreje, ki kršijo številne resolucije Varnostnega sveta OZN, in razvoja novih 
zmogljivosti v tej državi; ponovno izraža željo po prizadevanjih za popolno, 
nepreklicno in preverljivo denuklearizacijo Korejskega polotoka in meni, da bi si 
morala EU še naprej prizadevati za odpravo vsega orožja za množično uničevanje na 
Korejskem polotoku; poziva Demokratično ljudsko republiko Korejo, naj nemudoma 
opusti svoje jedrske dejavnosti in dejavnosti izstrelkov ter druge programe orožja za 
množično uničevanje in nosilcev orožja, v celoti spoštuje vse ustrezne resolucije 
Varnostnega sveta OZN, hitro podpiše in ratificira pogodbo CTBT ter se vrne k pogodbi 
NPT;

16. poziva države zunaj okvira pogodbe NPT, ki imajo jedrsko orožje, naj ne širijo nobene 
jedrske tehnologije, povezane z vojsko, ter postanejo pogodbenice NPT;

17. ugotavlja, da je začela veljati Pogodba o prepovedi jedrskega orožja in priznava njeno 
vizijo za svet brez jedrskega orožja; želi spomniti, da se vloga pogodbe NPT kot 
nepogrešljivega foruma za doseganje cilja jedrske razorožitve ter zagotavljanje 
mednarodne stabilnosti in kolektivne varnosti ne sme oslabiti; poudarja pomen pogodbe 
NPT, ki ima 191 držav pogodbenic, in poudarja, da je treba zagotoviti, da bo 
učinkovita; poziva vse države pogodbenice NPT, da torej v okviru te pogodbe 
sodelujejo konstruktivno in se dogovorijo o realističnih, učinkovitih, konkretnih, 
vzajemnih in preverljivih ukrepih, ki so potrebni za uresničitev končnega skupnega 
dolgoročnega cilja jedrske razorožitve; meni, da Pogodba o prepovedi jedrskega orožja 
ne bi smela oslabiti varnosti držav članic;

18. želi spomniti na osrednjo vlogo IAEA kot poroka za to, da sodelujoče države spoštujejo 
določbe pogodbe NPT; poudarja, da so dejavnosti preverjanja, ki jih izvaja IAEA, 
bistvenega pomena za preprečevanje širjenja jedrskega orožja; poziva države, ki tega še 
niso storile, naj brez odlašanja ratificirajo in izvajajo dodatni protokol IAEA; poziva 
države, ki so prenehale uporabljati dodatni protokol, naj ga ponovno začnejo 
uporabljati;

19. poudarja ključno vlogo IAEA pri spremljanju in preverjanju skladnosti Irana s 
sporazumom o nadzornih ukrepih, zlasti pa izreka pohvalo za ključno vlogo, ki jo ima 
od 23. februarja 2021, in sicer z izvajanjem začasnega dvostranskega tehničnega 
dogovora, doseženega z Iranom, ki omogoča, da IAEA nadaljuje s potrebnimi 
dejavnostmi preverjanja in spremljanja;

20. ponovno poudarja, da v celoti podpira skupni celoviti načrt ukrepanja kot ključen 
element globalne strukture za preprečevanje širjenja jedrskega orožja; poudarja, da je 
popolno izvajanje sporazuma bistveno za evropsko varnost ter stabilnost in varnost na 
Bližnjem vzhodu in po svetu; pozdravlja stalno sodelovanje EU z Iranom pri vprašanjih, 
povezanih s civilnim jedrskim sodelovanjem, in ukrepe, sprejete za izvajanje projektov 
za izboljšanje jedrske varnosti v skladu s prilogo III k skupnemu celovitemu načrtu 
ukrepanja; poziva Iran, naj nemudoma preneha z jedrskimi dejavnostmi, ki kršijo skupni 



celoviti načrt ukrepanja, ki bi moral iti z roko v roki z odpravo vseh sankcij, povezanih 
z jedrskim vprašanjem; poziva vse strani, naj se vrnejo k pogajanjem, da bi ponovno 
vzpostavili polno in dejansko izvajanje sporazuma;

21. zatrjuje, da sta začetek veljavnosti in ratifikacija pogodbe CTBT ter trden instrument za 
izgradnjo zaupanja še vedno pomemben cilj Strategije EU proti širjenju orožja za 
množično uničevanje; ugotavlja, da je pogodbo CTBT ratificiralo 170 držav, in 
poudarja, da mora to storiti še osem držav, da bo začela veljati; pozdravlja diplomatska 
prizadevanja EU, da bi dosegla države, ki niso podpisnice, ter spodbudila njihovo 
zavezanost ratifikaciji pogodbe CTBT in njenemu vsesplošnemu spoštovanju; 
pozdravlja podporo EU, tudi prek finančnega prispevka, za dejavnosti Pripravljalne 
komisije za Organizacijo pogodbe CTBT, katere cilj je okrepiti njene zmogljivosti za 
preverjanje in spremljanje; poziva vse države, ki še niso podpisale pogodbe CTBT, naj 
pristopijo k njej, in poziva vse države, ki so to pogodbo podpisale, a je niso ratificirale, 
naj to storijo; poziva vse države, naj se vzdržijo jedrskih poskusov;

22. ponovno izraža svojo dolgoletno podporo začetku pogajanj o pogodbi o prepovedi 
proizvodnje cepljivih snovi in poziva vse države z jedrskim orožjem, ki tega še niso 
storile, naj nemudoma sprejmejo moratorij za proizvodnjo cepljivih snovi za jedrsko 
orožje ali druge eksplozivne jedrske naprave;

23. globoko obžaluje odstop ZDA in Ruske federacije od pogodbe INF po tem, ko je Rusija 
pogodbo nenehno kršila, ter odsotnost komunikacije med stranema; je zlasti zaskrbljen 
zaradi morebitnega ponovnega pojava zemeljskih izstrelkov srednjega dosega na 
evropskem prizorišču operacij po poteku pogodbe INF ter zaradi nove oboroževalne 
tekme in ponovne militarizacije Evrope; pozdravlja zavezo ZDA in Rusije, da si bodo 
še naprej prizadevale za uresničitev skupnih ciljev zagotoviti predvidljivost na 
strateškem področju in zmanjšati tveganja za oboroženi spopad in nevarnost jedrske 
vojne; poziva obe strani, naj izkoristita ta zagon in postavita ambiciozno podlago za 
ponovni začetek pogajanj o novi strukturi za nadzor nad oborožitvijo in ukrepih za 
zmanjšanje tveganja, ki bi upoštevali spreminjajoče se geopolitične razmere in vzpon 
novih sil;

24. poziva vse druge države, zlasti Kitajsko, ki imajo ali razvijajo medcelinske raketne 
sisteme ali raketne sisteme srednega dosega, naj sodelujejo v prizadevanjih za 
večstransko uveljavitev in splošno uporabo pogodbe, ki bo nasledila pogodbo INF, ob 
upoštevanju najnovejšega razvoja na področju oborožitvenih sistemov, ter dejavno 
sodelujejo v pogovorih o vseh drugih ureditvah za nadzor nad oborožitvijo;

25. je zaskrbljen zaradi sedanje posodobitve in razširitve kitajskega jedrskega orožja, 
vključno s hiperzvočnimi jedrskimi raketami; poziva Kitajsko, naj dejavno in v dobri 
veri sodeluje v mednarodnih pogajanjih o nadzoru nad oborožitvijo, razorožitvi in 
neširjenju orožja;

26. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Rusija pogosto krši mednarodne norme in pogodbe, 
poleg tega pa proti državam članicam uporablja vse bolj sovražno jedrsko retoriko; 
poziva jo, naj opusti sovražne dejavnosti in ponovno spoštuje mednarodne norme; je 
zlasti zaskrbljen zaradi ruskih dejavnosti preizkušanja jedrskega orožja in izgradnje 
flote ledolomilcev na jedrski in konvencionalni pogon na Arktiki; poudarja, da so te 
dejavnosti v nasprotju s ciljem ohranjanja stabilnosti in miru ter so lahko zelo nevarne 
za krhko arktično okolje;



27. toplo pozdravlja odločitev ZDA in Ruske federacije o podaljšanju pogodbe Novi 
START kot pomemben prispevek k prihodnji 10. pregledni konferenci NPT in k 
izvajanju člena VI pogodbe Novi START; poudarja, da bi moralo njeno podaljšanje 
zagotoviti podlago za pogajanja o novem sporazumu o nadzoru nad oborožitvijo, ki bi 
zajemal tako razmeščeno kot nerazmeščeno, pa tudi strateško in nestrateško oborožitev; 
poziva obe podpisnici, naj temeljito preučita vse možnosti v zvezi z obsegom, uporabo 
in kategorijo oborožitve, ki jih je treba zajeti, ter poziva k dialogu z drugimi državami z 
jedrskim orožjem in njihovemu sodelovanju v pogajanjih o kakršnem koli novem 
sporazumu o nadzoru nad oborožitvijo, zlasti s Kitajsko, glede na njeno nenehno 
povečevanje in posodobitev jedrskega orožja, ter z Združenim kraljestvom in Francijo; 
poziva vse države z jedrskim orožjem, naj ponovno potrdijo načelo, da jedrske vojne ni 
mogoče zmagati in se nikoli ne sme voditi;

28. poudarja pomen tako imenovanih „predsedniških jedrskih pobud“ (Presidential Nuclear 
Initiatives), katerih namen je zmanjšati število razmeščenega „taktičnega“ jedrskega 
orožja kratkega dosega; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Rusija izvaja programe za 
posodobitev svojega nestrateškega jedrskega orožja, ki sprožajo vprašanja glede 
skladnosti s cilji predsedniških jedrskih pobud; opozarja, da imajo te pobude kljub 
nezavezujoči naravi ključno vlogo v strukturi za nadzor nad oborožitvijo, ter poziva 
ZDA in Rusko federacijo, naj se držijo svojih zavez v zvezi z nestrateškim jedrskim 
orožjem ter zagotovijo preglednost zalog, uporabe in statusa svojega orožja, 
posodobitve in razvoja novega orožja;

29. poudarja, da mora mednarodna skupnost pripraviti ukrepe za boj proti tveganju širjenja 
izstrelkov; poziva države, ki imajo veliko število manevrirnih izstrelkov, naj se najprej 
osredotočijo na ukrepe za zaupanje in preglednost, vključno s pogajanji in sprejetjem 
kodeksov ravnanja za razmestitev manevrirnih izstrelkov in njihovo uporabo; poziva 
podpredsednika/visokega predstavnika, naj začne dialog z državami izvoznicami, da bi 
zagotovili, da bodo v celoti spoštovale in uskladile prizadevanja v okviru režima 
kontrole raketne tehnologije, edinega obstoječega večstranskega dogovora, ki zajema 
prenos izstrelkov in opreme, povezane z izstrelki;

30. pozdravlja prizadevanja podpredsednika/visokega predstavnika za spodbujanje splošne 
uporabe Haaškega kodeksa ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov, edinega 
večstranskega instrumenta preglednosti in izgradnje zaupanja, ki se osredotoča na 
širjenje balističnih izstrelkov, da bi dodatno prispevali k prizadevanjem za zajezitev 
širjenja balističnih izstrelkov, ki lahko nosijo orožje za množično uničevanje; poziva 
podpredsednika/visokega predstavnika, naj vodi prizadevanja za tesnejše usklajevanje 
med Haaškim kodeksom ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov in drugimi 
instrumenti za nadzor nad oborožitvijo;

31. poudarja ključno vlogo Pogodbe o odprtih zračnih prostorih v čezatlantskih odnosih in 
njen dragocen prispevek h globalni strukturi za nadzor nad oborožitvijo, izgradnji 
zaupanja in preglednosti v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki jih izvajajo države 
podpisnice, pa tudi dolgoročni evropski in svetovni stabilnosti; poudarja, da je ta 
pogodba manjšim evropskim državam omogočila, da spremljajo svoje sosede in od njih 
zahtevajo, da odgovarjajo za svoje vojaške dejavnosti; obžaluje, da je ruska duma 
nedavno sprejela zakon o odstopu in da so tudi ZDA odstopile od te pogodbe; poziva 
ostale podpisnice, naj pogodbo še naprej izvajajo; poziva ZDA in Rusko federacijo, naj 
ponovno začnejo pogovore o ponovnem pristopu k pogodbi in njenem celovitem, 
učinkovitem in preverljivem izvajanju; poziva preostale države, naj pogodbo še okrepijo 



kot ukrep za izgradnjo zaupanja, tako da njeno področje uporabe razširijo, da bo 
vključevalo izmenjave med znanstveniki, sodelovanje pri odzivanju na izredne razmere, 
okoljsko spremljanje in druge misije;

32. je zaskrbljen zaradi grožnje, ki jo predstavlja kemično vojskovanje po največji in 
dolgotrajni uporabi kemičnega orožja v zadnjih desetletjih; je še posebej zaskrbljen 
zaradi večje zmogljivosti nekaterih državnih in nedržavnih akterjev, da hitreje 
proizvajajo prepovedane kemične snovi, in to z omejenimi kazalniki odkrivanja; vztraja, 
da je treba podpreti globalne etične norme zoper kemično orožje, tudi s preprečevanjem 
nekaznovanja njihove uporabe; poziva k učinkoviti uporabi nedavno sprejetega 
globalnega režima sankcij EU na področju človekovih pravic, da bi se ta norma 
spoštovala; pozdravlja, da je Svet sprejel horizontalen režim sankcij za obravnavanje 
naraščajočih kršitev pri proizvodnji, skladiščenju, uporabi in širjenju kemičnega orožja; 
ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi poskusa atentata na Alekseja Navalnega 
ter Sergeja in Julijo Skripal z uporabo prepovedane živčne snovi Novičok, ki se v 
skladu s Konvencijo o kemičnem orožju šteje za kemično orožje; pozdravlja sankcije, 
izrečene ruskim uradnikom dne 14. oktobra 2020 zaradi očitne kršitve mednarodnih 
norm ter mednarodnih obveznosti Rusije; poziva Rusijo, naj zagotovi kritične odgovore 
glede zastrupitve kritika Kremlja Alekseja Navalnega, kot je zahtevala skupina 45 
zahodnih držav v skladu s pravili OPCW;

33. pozdravlja ključno vlogo OPCW pri preverjenem uničevanju kemičnih agensov; 
najostreje obsoja razvoj in obsežno uporabo kemičnega orožja v državah, ki so 
pogodbenice Konvencije o kemičnem orožju, ter obsoja številne kršitve človekovih 
pravic in grozodejstva, ki jih je zagrešil režim Sirske arabske republike Bašarja Al 
Asada; poudarja, da je treba zagotoviti odgovornost za takšne resne kršitve Konvencije 
o kemičnem orožju; pozdravlja odločitev, sprejeto na 25. zasedanju konference držav 
pogodbenic Konvencije o kemičnem orožju, da se v okviru OPCW ukinejo nekatere 
pravice in privilegiji Sirije; pozdravlja nadaljnjo podporo EU mehanizmu generalnega 
sekretarja OZN za preiskovanje domnevne uporabe kemičnega, biološkega in 
toksičnega orožja, pri čemer poudarja, da je treba ohraniti njegovo odgovornost; obsoja 
poskuse, da bi spodkopali neodvisnost tega mehanizma, tako da bi ga podredili 
Varnostnemu svetu OZN;

34. ponovno izraža polno podporo Konvenciji o biološkem orožju, ki prepoveduje uporabo 
nevarnih virusov, bakterij in strupenih snovi proti ljudem; pozdravlja finančni prispevek 
EU neposredno za to konvencijo in v podporo krepitvi biološke obrambe zunaj EU; 
poziva podpredsednika/visokega predstavnika, naj nadaljuje s spodbujanjem splošne 
uporabe konvencije; poudarja, da je treba pospešiti prizadevanja za vzpostavitev pravno 
zavezujočega mehanizma za preverjanje skladnosti s to konvencijo; poziva vse strani, 
tudi ZDA, naj se vrnejo k pogajanjem prek priložnostne skupine Konvencije o 
biološkem orožju;

35. poudarja pomembno delo, ki ga je opravil Satelitski center EU pri uporabi vesoljskih 
zmogljivosti, satelitskih posnetkov in geoprostorskih obveščevalnih podatkov za 
spremljanje skladnosti z zavezami glede razorožitve in neširjenja orožja za množično 
uničevanje;

36. opozarja na hiter razvoj sistemov umetne inteligence na vojaškem področju; zato 
ponovno poziva EU, naj prevzame vodilno vlogo pri mednarodnih regulativnih 
prizadevanjih za zagotovitev, da bosta razvoj in uporaba umetne inteligence za vojaške 



namene v skladu s strogimi omejitvami, določenimi v mednarodnem pravu, vključno z 
mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic; poziva EU, naj tudi 
utre pot svetovnim pogajanjem za posodobitev vseh obstoječih instrumentov za nadzor 
nad oborožitvijo, razorožitev in neširjenje orožja, da bi upoštevali sisteme umetne 
inteligence, ki se uporabljajo v vojskovanju; poudarja, da bi bilo treba nastajajoče 
tehnologije, ki jih ne ureja mednarodno pravo, presojati po načelu človečnosti in merilih 
javne vesti; poziva podpredsednika/visokega predstavnika, države članice in Evropski 
svet, naj sprejmejo skupno stališče o avtonomnih orožnih sistemih, s katerim bi 
zagotovili smiseln človeški nadzor nad ključnimi funkcijami orožnih sistemov; vztraja, 
naj EU podpre prizadevanja Konvencije OZN o konvencionalnih orožjih, s katero 
visoke pogodbenice prispevajo k delu skupine vladnih strokovnjakov za nastajajoče 
tehnologije v zvezi s smrtonosnimi avtonomnimi orožnimi sistemi, da bi dosegli 
soglasje o pravno zavezujočem instrumentu, ki bi prepovedoval popolnoma avtonomno 
orožje brez smiselnega človeškega nadzora;

37. poziva EU, naj poveča naložbe v zmogljivosti umetne inteligence v skladu z 
operativnimi koncepti držav članic; poudarja, da vse večji pomen umetne inteligence 
zahteva tudi okrepljeno sodelovanje s podobno mislečimi partnerji;

38. poudarja, da je treba zagotoviti in vključiti enakopravno, polno in učinkovito 
sodelovanje žensk na konferencah in forumih za razorožitev in neširjenje orožja, 
vključno z diplomacijo razorožitve in v vseh postopkih odločanja, povezanih z 
razorožitvijo;

39. opozarja, da je treba sprejeti dodatne ukrepe za boj proti financiranju širjenja orožja za 
množično uničevanje, da bi preprečili prenos tehnologije in znanja na sovražne 
nedržavne akterje, opozarja pa tudi na potencialno grožnjo, ki jo terorizem KBRJ 
pomeni za našo kolektivno varnost; poudarja, da mora EU spodbujati odgovorno 
znanost, da bi preprečila zlorabo znanstvenih raziskav in poskusov; poudarja, da se je 
treba boriti proti tihotapljenju materialov KBRJ in nedovoljenemu prometu z njimi ter 
preprečiti tveganja preusmerjanja; poziva ESZD in Komisijo, naj to vprašanje 
obravnavata v pričakovanem skupnem sporočilu o strateškem pristopu k podpori 
razorožitvi, demobilizaciji in ponovnemu vključevanju nekdanjih borcev;

40. poudarja, da je treba okrepiti prizadevanja za nadaljnjo krepitev pripravljenosti in 
ukrepanja EU proti grožnjam KBRJ z razvojem zmogljivosti za dekontaminacijo, 
kopičenje zalog in spremljanje v okviru obstoječega mehanizma EU na področju civilne 
zaščite;

41. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski službi za zunanje 
delovanje, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, Svetu in Komisiji.


